Nederlands Hervormde Begraafplaats te Buitenpost
Deze begraafplaats ligt rond de Mariakerk. De begraafplaats is eigendom van de Protestantse
Gemeente te Buitenpost. Op deze begraafplaats wordt nog steeds begraven.
De beheerder en administrateur, namens het College van Kerkrentmeesters, is dhr. P.J.E. van der
Kooij.
Op het kerkgebouw staan bordjes genummerd van 1 tot en met 41. De nummers geven de regel aan.
Vanaf het kerkgebouw liggen de nummers van de graven. Links en rechts van het kerkpad naar de
entree van de Mariakerk liggen de regels 40 en 41. Regel 40 telt 10 graven en regel 41 telt 9 graven.
De graven worden bedekt met een grafsteen, een liggende of een staande steen. Er is een
oorlogsgraf aan de zuidzijde van de begraafplaats. De begraafplaats is nog steeds in functie.
Zij die begraven willen worden kunnen daarover informatie krijgen van de beheerder/administrateur.
Er is een Reglement van de begraafplaats, waarin informatie staat en de rechten en plichten.
Een graf is niet meer voor eeuwig. Daar is een einde aan gekomen in het jaar 1978. Per 1 januari
1979 is een nieuw reglement opgemaakt, waarmee oude rechten vervielen en nieuwe rechten
daarvoor in de plaats zijn gekomen.
Een graf is geen eigendom van de rechthebbende. Een rechthebbende is die persoon, die een graf
heeft aangekocht. Rechthebbende betekent: het recht van begraven op de plaats die is aangekocht.
Het klinkt vreemd. Het kopen is een overeenkomst en niet een eigen stuk grond.
De overeenkomst wordt aangegaan voor een beperkte tijd. Het recht van begraven geldt voor
minimaal 20 jaar. Na de 20 jaar wordt gevraagd of de rechthebbende het recht van begraven wil
verlengen.
De graven zijn één-mans graven: begraven naast elkaar en niet begraven boven elkaar. Dit heeft te
maken met de grondwaterstand.
Als een graf hergebruikt wil worden, kan dat pas na 15 jaar. Het graf wordt dan, als dat moet,
geruimd. De ruiming gebeurt in overleg met de rechthebbende, zo deze nog in leven is.
Een monument ter gedachtenis is eigendom van de rechthebbende. De rechthebbende heeft het
monument gekocht. De rechthebbende dient het monument te onderhouden.
De begraafplaats zelf moet door de Protestantse Gemeente te Buitenpost onderhouden worden.
Daarvoor wordt aan rechthebbende een jaarlijkse rekening gepresenteerd. Er wordt betaald voor de
grafrechten. Grafrechten kunnen voor een bepaalde periode worden afgekocht. De afgekochte
grafrechten voor de eerste periode na aankoop gelden voor 20 jaar. Bij geen verlenging vervalt het
recht van begraven en komt het graf weer in handen van de Protestantse Gemeente te Buitenpost.
Er is een vaste tuinman, tevens grafdelver, voor het lopend onderhoud: grasmaaien,
perkenonderhoud en het verwijderen van bladafval.. De beheerder zelf scheert de haag en houdt de
begraafplaats onkruidvrij. Groot onderhoud aan de bomen doet de tuinman. Alleen de twee treuressen
bij de entree zijn monumentale bomen en worden, zoals ook de toren, onderhouden door de
gemeente Achtkarspelen.
Er wordt gezocht naar vrijwilligers, die de begraafplaats een bezoekwaardig aanzien willen geven. Zij,
die daarvoor voelen, kunnen zich opgeven bij de beheerder.

